
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej 

 

WNIOSEK 

 

o przyznanie pomocy finansowej 

w ramach programu osłonowego dotyczącego udzielania pomocy mieszkańcom  

Miasta Ruda Śląska w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

 
1. Dane osoby ubiegającej się: 

 

 

Imię i nazwisko 

 

PESEL   .… …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

 

Telefon 

 

E-mail 

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Ruda Śląska,…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe: TAK       NIE  

 

 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym:   
 

 

4. Posiadam tytuł prawny do lokalu: TAK       NIE  

 

 

5. Ilość osób zamieszkująca nieruchomość, wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, złożonym w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:  

 

 

 
Proszę o przekazywanie pomocy finansowej na poniższy rachunek bankowy:  
 

                          
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 
 

1. oświadczenie o dochodach, 

2. oświadczenie dotyczące okoliczności istotnych dla przyznania świadczenia, 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Pouczenie 

 
1. Pomoc finansową przyznaje się w wysokości 30% należnej opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej na zasadach 

przepisanych prawem. 
2. Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
3. Do wniosku należy dołączyć: 
 1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób uprawnionych, 
 2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, 
 3) inne dokumenty niezbędne do ustalenia pomocy finansowej, o której mowa w niniejszym programie. 
4. Wysokość dochodu osoby uprawnionej określana jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 
5. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej zawiadamia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
6. Pomoc finansową przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek, na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż na okres 

obowiązywania programu. 
7. Pomoc finansowa wypłacana jest w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dna miesiąca, za który została przyznana.  

W przypadku złożenie kompletnego wniosku do 15 dnia danego miesiąca pomoc finansowa za pierwszy miesiąc, w którym przyznano 

świadczenia wypłacana jest do końca tego miesiąca, natomiast w przypadku złożenia kompletnego wniosku po 15 dniu danego miesiąca, pomoc 

wypłacana jest do 15 dnia kolejnego miesiąca. 
8. Osoba uprawniona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 

o okolicznościach, mających wpływ na ustalenie prawa do pomocy finansowej. 
9. W przypadku, gdy po przyznaniu pomocy osoba uprawniona przestanie spełniać warunki uprawniające do jej przyznania, Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej lub osoba przez niego upoważniona wstrzymuje prawo do pomocy finansowej. 
10. Wstrzymanie prawa do pomocy finansowej następuje równie za okres, w którym osoba uprawniona nie przestrzegała obowiązku selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, co skutkowało nałożeniem opłaty podwyższonej. 
11. W przypadku wypłaty pomocy finansowej pomimo ustania przesłanek jej przyznania osoba uprawniona będzie zobowiązana do 

zwrotu wypłaconej pomocy finansowej. 

12.  Przepis art. 8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej stanowi, iż: 
 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje: 
1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej”,  
2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,  
3)  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym 

rodziny” 
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy społecznej. 
2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłków okresowego  

i celowego. 
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu  

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 
1)  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2)  zasiłku celowego; 
3)  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 
4)  wartości świadczenia w naturze; 
5)  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych; 
5a)  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 319 i 1578), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 

24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 517), w art. 

7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 619), 

w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2020 r. poz. 684) oraz 

w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych; 
6)  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
7)  świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 

r. poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821);  
8)  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598); 
9)  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność  

i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529); 
10)  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695). 
4a. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez 

osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622 

i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252).  
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 



1)  opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym 

określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od 

dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym 

że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok 

kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się 

kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
2)  opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez 

podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika  

z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 
1)  przychodu; 
2)  kosztów uzyskania przychodu; 
3)  różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4)  dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 
5)  odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6)  należnego podatku; 
7)  odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu 

opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.  
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy 

społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
1)  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
2)  kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny 

przez okres, za który uzyskano ten dochód. 
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 
                                     
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 20, 

41-709 Ruda Śląska (zwany dalej MOPS) reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się osobiście lub pisemnie pod adresem wskazanym  

w pkt 1, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem abi@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-24 wew. 376 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uchwały nr PR.0007.149.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14.12.2020r.  

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Ruda Śląska w zakresie ponoszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych 

umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną, techniczną i informatyczną. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia, w którym Ośrodek zakończył wypłacanie świadczeń na podstawie 

złożonego wniosku. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. 

7. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy.  

9. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku  

i przyznania pomocy finansowej. 

 

 

 

 

 

……………………………………    ……………………..     ……………………….… 
imię i nazwisko                   data    podpis 

 

 

 

 

mailto:abi@mops.rsl.pl


Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 
 

 
Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu  

w miesiącu, w którym wniosek został złożony, uzyskałem dochody z następujących źródeł (należy wskazać źródła 

dochodów, wysokość uzyskiwanych z nich dochodów oraz wymienić dokumenty potwierdzające dochód, np. 

zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę, decyzję ZUS, decyzję KRUS, itp.): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Łączny dochód wyniósł: ………………………………………………………………..………… zł 

 
 
 

Jednocześnie oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku otrzymałam/em 

dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotność kryterium dochodowego TAK       NIE    

 

 

 
Ruda Śląska, dnia ……………….. 2021 roku    ………………………………………………… 

                    Podpis Wnioskodawcy 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
 

 
OŚWIADCZENIA 

dotyczące okoliczności warunkujących przyznanie świadczenia 
 

 

Oświadczam, że: 

 
1. podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

2. zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do otrzymania pomocy finansowej; 

3. segreguję odpady komunalne zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy 

z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanych do niej aktów wykonawczych; 

4. terminowo uiszczam opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie posiadam zaległości z tego tytułu; 

5. zostałam/em poinformowana/y, iż wysokość kryterium dochodowego z pomocy społecznej dla osoby 

prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosi obecnie 701,00 zł, natomiast dla rodziny jest to kwota 

528,00 zł na osobę w rodzinie, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego to obecnie 308,00  zł; 

6. niezwłocznie powiadomię Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej o okolicznościach mających 

wpływ na ustalenie prawa do pomocy finansowej, zaś w razie pobrania świadczenia pomimo ustania przesłanek 

jego przyznania, niezwłocznie dokonam jego zwrotu. 

 

 

 

 

 

 

Ruda Śląska, dnia ……………….. 2021 roku    ………………………………………………… 

                          Podpis Wnioskodawcy 

 


